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W poszukiwaniu bursztynów
PAŁANGA – KŁAJPEDA – KOWNO
MIERZEJA KUROŃSKA
I DZIEŃ 27.maja 2019r. poniedziałek
wyjazd z Lipska w godzinach rannych
przejazd do Pałangi – największego uzdrowiska nadmorskiego na Litwie
zakwaterowanie w eleganckim hotelu 3* „Muza” https://www.muzahotel.lt/ w centrum miasta, nieopodal
deptaku (pokoje 3-4os. z łazienkami)
wspólny spacer z pilotem po kurorcie:
zwiedzimy Pałac Tyszkiewiczów, w którym mieści się obecnie Muzeum Bursztynów (jedno
z najciekawszych na świecie), ogród botaniczny z Górą Biruty oraz molo zaliczane do najdłuższych nad
Morzem Bałtyckim
czas wolny na zakup pamiątek
obiadokolacja i nocleg

II DZIEŃ 28.maja 2019r. wtorek
śniadanie
przejazd do Kłajpedy – głównego portu Litwy, miasta o zachowanym hanzeatyckim charakterze
spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem
przeprawa na Mierzeję Kurońską - szeroki pas wysokich wydm, piaszczystych plaż i sosnowych lasów
(obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO)
zobaczymy m.in.: Górę Czarownic z drewnianymi rzeźbami przedstawiającymi postacie z litewskich mitów
oraz Nidę – starą osadę rybacką, w której swój dom posiadał Tomasz Mann, wizyta w Muzeum Morskim
i Delfinarium, gdzie zobaczymy pokaz tresury delfinów i fok
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

III DZIEŃ 29.maja 2019r. środa
śniadanie
czas wolny na pożegnanie z morzem i zakupy
wyjazd w drogę powrotną
przyjazd do Kowna
zwiedzanie Starego Miasta z największym na Litwie Placem Ratuszowym z Ratuszem zwanym „Białym
Łabędziem”, gimnazjum, gdzie mieszkał i nauczał Adam Mickiewicz, katedrą św. Piotra i Pawła z obrazami
Michała Andriollego, Domem Perkuna, oraz miejscem, gdzie Wilia wpada do Niemna
obiad w restauracji
powrót do Lipska w godzinach wieczornych

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
przejazd klimatyzowanym autokarem produkcji zachodniej
opieka licencjonowanego pilota - przewodnika
polskojęzyczny przewodnik lokalny na Mierzeję Kurońską
2 noclegi w hotelu 3* o b.dobrym standardzie „Muza” w Pałandze (pokoje 3-4os. z łazienkami)
2 obiadokolacje, 2 śniadania, obiad w drodze powrotnej
wszystkie opłaty drogowe i parkingowe
przeprawa promowa na Mierzeję Kurońską
ubezpieczenie NNW i KL
bilety wstępu:
Muzeum Morskie i Delfinarium w Kłajpedzie
Muzeum Bursztynów w Pałandze

CENA: 589zł brutto/os. – kalkulacja dla grupy 44 uczniów płacących .

Ważne: uczniowie wyjeżdżający powinni posiadać ważny dowód
lub paszport.

